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מופץ ב-7500 עותקים בכל הארץ

”ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (מז, כח).
סיפר מגיד המישרים הגר“י גלינסקי שליט“א: נסעתי במונית, פנה אלי הנהג: ”אפשר לשאול 

שאלה?“
”שאל“. אם אדע, אענה.

אמר: איני מבין, אני עובד ואשתי עובדת ויש לנו משפחה קטנה, ואיננו גומרים את החודש, 
אין הקומץ משביע, ואצלכם, בלי עין הרע, משפחות גדולות ופיות רבים – מה הוא יודע, לכל 

אחד שלושה פיות, האחד בראש ושנים בנעליים... והבעל בכולל, וחיים!“
אמרתי: ”את התשובה לשאלתך יודע אני, כי כתובה היא ברש“י!“ 

תמה: ”ברש“י? מהיכן ידע רש“י שאהיה נהג, ואשתי תעבוד, ולא נגמור את החודש?“
אמרתי לו: ”שטיא, רש“י לא מדבר עליך, רש“י מדבר עלינו!“

”עליכם?! הבה נשמע!“
אמרתי: ”התורה מסיימת בסוף פרשת ויגש ב“ויפרו וירבו מאד“, א“כ איך מסתדר ההמשך 
בפסוק הבא ”ויחי יעקב“? ממה יעקב - עמוד התורה - מתפרנס? כיצד אברכים חיים מהמלגה 
המקסימלית של 1400 שקל, כולל מבחנים ו‘שמירת סדרים‘, וכשממשלת הֶרשע נוגסת בכל 

פה בתקציב המצומק???
על זה עונה רש“י: ’פרשה זו סתומה‘. באמת אי אפשר להבין איך, אבל חיים!“... יש ברכה 
ללומדי התורה!                                                                                     (להתעדן באהבתך)

”ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל, ָלמּות, ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך, ִׂשים ָנא 
ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים“ (מז, כט).

לכאורה, בקריאת פסוק זה עולות כמה תמיהות: א. מילת ’חסד‘ מורה על עשיית טובה מבלי 
לקבל לפני כן טובה מהשני, ומילת ’אמת‘ תתפרש בהפך, על מי שמשיב טובה למי שהקדים 

לו טובה.
תקברני  נא  ’אל  ממנו  ביקש  שכבר  אחרי  וקברתני‘,  ’ונשאתני  שוב  לומר  הוצרך  מדוע  ב. 

במצרים ושכבתי עם אבותי‘?
ג. מה צורך היה להשביע את יוסף, אחרי שכבר הבטיח ’אנוכי אעשה כדברך‘, האם נחשד יוסף 

לחלל דברו ולבלתי קיים מצות המת וכיבוד אב חלילה?
ביאור נפלא כתב הגאון רבי שמואל טייב זצ“ל, מאחרוני חכמי תוניס, על פי מה שפסק מרן 
השו“ע (סי‘ שסג, סעיף ב) ומקורו באור זרוע (סי‘ תיט), שכאשר יש קברות בעיר אין להוליך את 
המת להיקבר בעיר אחרת כי הטלטול הוא צער ובזיון למת (ובדברי ר“י החסיד מבואר, מצד שזה 
בזיון למתים הקבורים בעיר שמת בה המת), אלא אם כן מוליכים אותו מחו“ל לא“י או להיקבר בקברי 
אבותיו. ולכן בעת צוותו את יוסף לאמר להוליכו לאחר מותו לקוברו עם אבותיו חשש פן ימאן 
יוסף, ולכן הקדים לו: ’ועשית עמדי חסד ואמת‘, שהחסד שתעשה עמי הוא אמת כי אינו מתנגד 
לחוקי התורה, כי הרי אני מבקש בגלל ”ושכבתי עם אבותי“, וכן זה מחו“ל לא“י, וכשקיימות ב‘ 

סיבות אלו מבואר בפוסקים שמותר, ולכן אני מבקש ממך: ’ונשאתני וקברתני‘.
יוסף, לעומתו, כששמע את בקשתו אומר לו שאינו צריך לחילוקים אלה, כי כל הדין לאסור 
לא נאמר אלא היכן שלא קדמה צוואה מן המת ורק בניו מבקשים להוליכו לעיר אחרת ואז 
צריך לתנאים הנ“ל (כמבואר בפוסקים), אבל עתה כאשר ציוותני על זה ”אנוכי אעשה כדברך“, 

אוכל לקבור אותך בא“י בלי שהיות.
ובביאור מדוע הוצרך לשבועה, מאחר וכתב מהרשד“ם בתשובותיו (יו“ד, סי‘ צג), שגם כשיש 
צוואה מן המת ומותר להוליכו לעיר אחרת, מכל מקום אין כופים היורשים על כך, לכך הוצרך 

להשביעו ליתר ביטחון לקיום הצוואה (וע“ע בגור אריה).    
(עפעפי שחר – יש“כ לרה“ג אשר עידן שליט“א, נכד המחבר)

”ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל“ (מט, טו).
מפרש רש“י: ”לסבול עול תורה“.

המוני אנשים נהרו לחתונתו של הגאון רבי מצליח מזוז זצ“ל. זמן החופה הגיע, והחתן איננו. 
יודע, אך מן הסתם תמצאוהו בעליית  ”אינני  ואמר:  הוא,  היכן  יודע  אולי  הלכו לרבו לשאול 

הספרים בבית הכנסת, שם מקום לימודו הקבוע“.
וכן היה. החתן ישב שם ולמד בשקידה ובהנאה.

לשאלתם של הקרואים ענה: ”כבר התארגנתי והסתדרתי, ואני מוכן ומזומן. כשיבואו כולם, 
תקראו לי ואבוא. חבל על הרגעים ההולכים לאיבוד“... 

”ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף“ (מט, כב).
סיפר אחד ממקורבי מרן הגרי“ש אלישיב זצוק“ל, כי בעת שהגיע הגר“י זילברשטיין שליט“א 

לביתו של חותנו כחתן טרי, ראה את הספר ”שו“ת יביע אומר“ על השולחן לנגד עיניו של מרן 
הגרי“ש אלישיב, וכששאל את חמיו האם הוא לומד בספר זה, השיב לו חמיו ואמר: ”כל שאלה 
שמתעוררת אצלי, אם אני יודע שהרב עובדיה התייחס אליה בשו“ת שלו, הרי שקודם אני פותח 
לראות את תשובתו בענין זה, ואני לומד אותה מתחילתה ועד סופה, כיון שהרב עובדיה כולל 
בתשובותיו את כל היסודות שבסוגיה...“                                                                 (משוש תבל)

”ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם ַוֹּיאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
ָּגַמְלנּו ֹאתֹו“ (נ, טו).

את  מלקבור  כשחזרו   – יוסף  ישטמנו  ”לו  לשון):  בשינוי  רבה  במדרש  (וכן  הטורים  בעל  מבאר 
אביהם, עבר יוסף על הבור שהשליכוהו בו ובירך ואמר: ’ברוך שעשה לי נס במקום הזה‘. אמרו: 

עדיין הוא זוכר מה שעשינו לו!“
מדברי המדרש עולה, שלולא הלך יוסף לבור, לא היו האחים חוששים שישיב להם כגמולם, 
משום שהכירו את צדקתו. מעתה יש להתפלא: מדוע הליכתו לבור גרמה להם פחד, והרי על 

פי דין חייב היה לברך!
אמנם המפרשים ביארו, שיוסף היה יכול ללכת בדרך אחרת ולא לראות את הבור, אך עדיין 

קשה: מה היא הטענה על שהלך בדרך זו כדי לראות את הבור ולברך ברכת הודאה על הנס?
הגאון רבי מרדכי מן, ראש ישיבת ”בית הלל“, ביאר זאת על פי דברי הרמב“ם (פרק ז‘ מהלכות 
דעות, הלכה ח‘): ’כיצד היא הנטירה? ראובן שאמר לשמעון: השכר לי בית זה או השאילני שור זה, 

ולא רצה שמעון, לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו או לשכור ממנו ואמר לו ראובן: הא לך, 
הריני משאילך ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך – העושה כזה עובר בלא תיטור, אלא ימחה 
הדבר מלבו ולא יטרנו, שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבוא לנקום, לפיכך הקפידה 

תורה על הנטירה עד שימחה העוון מלבו ולא יזכרנו כלל‘. וכן כתב בספר החינוך.
ולפי זה יש לחקור: כיצד יהיה הדין במקרה שאדם עשה לחבירו רעה, אך הלה ניצל מידו 
בנס, והזדמן לו המקום: האם יברך על הנס, וממילא יזכור את מה שעשה לו חבירו, ונמצא שלא 
מחה את עוון חבירו מליבו, וכאשר יברך יתחזק הדבר בליבו ויבוא לידי נטירה, ויתכן שזו ’מצוה 

הבאה בעבירה‘, או שמא לא יברך כדי שימחה המעשה מזכרונו?
והנה, כאשר ראו האחים שיוסף הלך לבור, הסיקו שהוא זוכר עדיין ולא נמחה המעשה מליבו, 
ולכן חששו שיבוא לידי נטירה ונקמה. אך באמת, יוסף לגודל צדקותו מסוגל היה לזכור רק 
שהיה בבור והצילו הקב“ה – אך לא לזכור את אלו שהשליכוהו לבור, או לזכור אך להתייחס 
ויצא מהמעשה דבר טוב, וממילא אין מקום  לכך כפי שאמר להם: שאלוקים חשבה לטובה 

לנטירה או לנקמה!
ולכן הלך יוסף לבור, ובירך ללא חשש...                                                            (ושלל לא יחסר)

”ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים“ (נ, כו).
מפני מה לא האריך ימים יוסף כשאר אחיו?

אומרת הגמרא בברכות (דף נה.): כיון שיוסף הנהיג עצמו ברבנות, מת הוא לפני אחיו (דכתיב: 
’וימות יוסף וכל אחיו‘, רש“י).

טעם נוסף מצינו בפרקי דרבי אליעזר (פרק לח): שכיון ששמע עשר פעמים את המילה ”עבדך“ 
על אביו ולא מחה, לכך הורידו לו עשר שנים מחייו.

לפי הטעם השני מובן מדוע הורידו ליוסף עשר שנים מחייו, שהרי שמע עשר פעמים לשון 
שאינה מכובדת על אביו ולא מחה. אולם לפי הטעם הראשון, מדוע הורידו ליוסף עשר שנים?

מבאר החתם סופר באופן נפלא, ששני הטעמים שהובאו בחז“ל משלימים זה את זה.
מידת  על  פורענות.  ממידת  מרובה  טובה  שמידה  לנו  מגלים  יא.)  (דף  בסוטה  בגמרא  חז“ל 
כלומר  חטאותיכם“,  על  שבע  אתכם  ליסרה  ”ויספתי  יח):  כו,  (ויקרא  התורה  כותבת  פורענות 
שהקב“ה משלם על החטא פי שבעה, נמצא שעל מידה טובה משלם הקב“ה לכל הפחות פי 

שבעה.
כעת נעשה חשבון: יוסף סבל במצרים שלש עשרה שנים – שתים עשרה מתוכן שהה בבית 
הסוהר, ושנה כעבד בבית פוטיפר. אם מידה טובה מרובה פי שבע, מגיעות לו תשעים ואחת 

שנים טובות, אלא שיוסף מלך במצרים רק שמונים שנה. לאן נעלמו אחת עשרה שנה?
לו על ששמע עשר  הורידו  עשר שנים  לפי שני הטעמים שהביאו חז“ל מובן הדבר היטב. 
פעמים את המילה ’עבדך‘ על אביו, ולא מחה. ושנה נוספת הורידו לו על שהנהיג עצמו ברבנות, 
ולכן יצא שמת הוא לפני אחיו.                                                                              (ומתוק האור)

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המחירים הכי טובים בשוק

סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.
טל. 052-7621725
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הללויה
מגשימה הזדמנות לחלום!

  אגם פאלאס אירועים  

גיסין 11 פ"ת טל. 9316606

הפטרה: "ויקרבו ימי דוד"

שבת שלום ומבורך! 

הקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיקהקלידן המבצע את כל הסגנונותאריאל מיוזיק
לאירוע מושלם לוקחים 

את הטוב מכולם!

052-7178090
בהנהלת שיפודי רון

שדרות שלמה המלך 1 ראש העין 
במתחם תחנת הדלק

טלפון: 03-9024642 
פלאפון עדי 050-5947846

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

בהנהלת שיפודי רון

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

בהנהלת שיפודי רון



ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

המשפחה עמדה  סיפור לשבת
לפספס את הטיסה...

להגיע עשר  אנשים שמעדיפים  אנחנו  כלל  בדרך 
אבל  כך,  אחר  דקה  ולא  שנקבע  הזמן  לפני  דקות 
שבניו  קנדי  התעופה  לנמל  חזרה  נסיעה  באותה 
השתבש.   - להשתבש  היה  שיכול  מה  כל  יורק, 
לפני שעת  לנסיעה שלש שעות  למרות שהתארגנו 
המכונית  את  להחזיר  צריכים  היינו  כי  הטיסה, 
התעופה  בנמל  ההשכרה  לחברת  בבואנו,  ששכרנו 

לפני הטיסה.
מאחת  משהו  להוציא  שיש  נזכרנו  האחרון  ברגע 
נקרע  הוא  הרוכסן  את  לסגור  וכשניסינו  המזוודות, 
ונאלצנו למהר ולקנות מזוודה חדשה שארזנו אותה 

מחדש, כך עבר לו הזמן במהירות.
כנראה מבהלת הנסיעה התוקפת את  לאחר מכן, 
רוב האנשים, התחילה אשתי להקיא והתעכבנו עוד 

כרבע שעה עד שהתאוששה.
לפתע נעלם הטלפון הסלולארי שלי ולא הצלחנו 
רצנו  ושוב.  שוב  אליו  שחייגנו  למרות  אותו  למצוא 
את  למצוא  לנסות  כדי  המזוודות  חנות  אל  בחזרה 
האבדה החשובה כל כך, אך גם שם היא לא נמצאה. 
שם  אותו  מצאנו  המזוודה  את  שוב  כשפתחנו  רק 
לכיוון  לצאת  סוף  סוף  יכלנו  אז  הבגדים.  בין  דחוק 
היציאה מברוקלין אך גם שם נתקענו בפקק תנועה 

גדול.
מחכים  כבר  כשכולנו  צב,  של  בקצב  התקדמנו 
פוקעת.  כבר  לארץ כשהסבלנות  החזרה  בלחץ של 
לכביש  לצאת  והתחלנו  הפקק  כשהשתחרר  גם 
עבירת  על  תנועה  שוטר  ידי  על  נעצרנו  המהיר, 
תנועה של נסיעה במהירות. כל הסברינו על העובדה 

שאנו ממהרים למטוס שלנו נענו במבט קר.
של  ארוכה  פרוצדורה  לנו  מחכה  שעוד  ידענו 
החזרת הרכב, וכבר הבנו שהעניינים אינם פשוטים 
החל  לפתע  אז  ובדיוק  לנסוע  המשכנו  וכלל.  כלל 
המנוע לחרחר ולאחר מכן שבק חיים כשאנו נמצאים 

באמצע הכביש המהיר.
למזלנו, בטרם נדם המנוע סופית, פנינו אל השוליים 
חברת  אל  התקשרנו  עצות,  אובדי  בצד  עמדנו  וכך 

ההשכרה שהסכימה לשלוח לנו מייד רכב חילופי.
לאחר חישוב קצר הבנו שאם נחכה לו, אנו עלולים 
לאחר, אך גם כל רכב שנזמין כבר לא יוכל להושיע 
שזה  וידענו  מאוד  מתוחים  היו  כבר  עצבינו  אותנו. 
ענין של כמה דקות, אם נספיק להגיע לטיסה או לא.

גדולה  משפחתית  מכונית  לידינו  עצרה  פתאום 
שאברך במעיל ארוך יצא ממנה, הוא שאל באידיש 
המכונית  במהירות,  אמרתי  יש,  בעיות.  לנו  יש  אם 
להגיע לטיסה.  ואנחנו ממהרים  גמרה את תפקידה 
עין‘,  כהרף  ה‘  ש‘ישועת  הרגשנו  הרבה  לשמחתנו 
ביחד.  ולהצטופף  המזוודות  את  להעמיס  יכולנו 
הבכורה  ובתם  אשתו  ישבו:  הגדולה  במכונית 
ליוו  יחד במכונית הלא מוכרת. ההורים  והצטופפנו 

לטוס  אמורה  היתה  והיא  התעופה  לנמל  בתם  את 
בחברת תעופה אחרת משלנו ובטיסה ישירה, בעוד 
בלונדון  ביניים  לעצירת  לנחות  היינו  אמורים  שאנו 
הטיסה  אחרי  לצאת  היתה  אמורה  שלנו  והטיסה 

שלה.
אשתו  את  האב  הוריד  התעופה  לשדה  כשהגענו 
צולעת  שהבת  לב  ושמנו  המתאים  בטרמינל  ובתו 
שהיא  וראינו  לחלון  מבעד  אחריהם  עקבנו  מאוד. 
מכלום.  סובלת  אינה  כאילו  רבה  בטבעיות  צועדת 
האב חזר להביא אותנו את הטרמינל שממנו יצאה 
הטיסה שלנו ובסיעתא דשמיא הגענו ממש בזמן וכך 
נפרדנו מהם בברכות הודיה. אותו אברך הוסיף ולקח 
את מסמכי ההשכרה שלנו, כדי להחזיר את המכונית 
השכורה שלנו. הודינו לו על הכל מכל הלב ומיהרנו 

לעלות למטוס שעמד לצאת.
כשהמטוס נחת, לקחנו באנחת רווחה את המזוודות 
מההכנות  מאד  עייפים  היינו  היציאה.  לעבר  ופנינו 
ומכיון  הביניים,  תחנת  לאחר  הארוכה  ומהטיסה 
שכבר הגענו לקראת שעת הצהריים, מיהרנו הביתה 

להשלים את שנת הלילה שהפסדנו.
ולכן פנינו לצאת.  ידענו שאף אחד לא מחכה לנו 
לפתע נעצרה אשתי בהפתעה: הבט! האם הנערה הזו 
אינה מוכרת לך?! לא מזמן ראינו את המזוודות הללו, 
כאלו מזוודות היו לבת של הזוג שהסיע אותנו. אכן 
זו היא! לחשה לי. את בטוחה? שאלתי. והרי הבחורה 
הזו נחתה לפחות שעתיים לפנינו, אם לא יותר, והיא 
כן  התעופה  בשדה  עכשיו  להיות  אמורה  היתה  לא 
לא  זה  הצעתי  אליה?  תיגשי  אולי  אשתי.  השיבה 

פשוט שהיא עדיין כאן. אולי היא זקוקה לעזרה?!
אמורים  היו  וגיסתה  שאחיה  סיפרה  הבחורה 
לחכות לה בנמל התעופה אך הם לא הגיעו עד כה. 
היא מתקשרת אליהם כל הזמן אך אין תגובה בשום 
מקום. היא אינה דוברת עברית, לא מכירה אף אחד 
באמצע  להעיר  רוצה  אינה  היא  הוריה  ואת  בארץ 
שיתעורר  לאביה  הוא  מחכה  היא  ולכן  הלילה. 
לתפילת שחרית, או עד שאחיה וגיסתה יגיעו ויסבירו 

מדוע הם התעכבו.
דבר ראשון, הצעתי, אקח אותה הביתה, אם אחיה 
יגיע אל נמל התעופה הוא כבר יתקשר והיא תסביר 
אותה  לאסוף  לבוא  יוכל  והוא  נמצאת  היא  היכן 
מהבית שלנו. שהרי בארצות הברית היום יאיר לאחר 
מספר שעות, והיא הרי צריכה להיות במקום מסודר 
בלית  הסכימה  הבחורה  יתבהרו.  שהענינים  עד 
ברירה להצעה ונסענו יחד לביתנו שבבני ברק. בדרך 
ניסינו שוב ליצור קשר עם אחיה אך לשווא. בהגיענו 
מיהרנו  ושתיה,  עוגות  אשתי  לה  הגישה  הביתה, 
להכין  שנוכל  ומצרכים  לחם  גם  לקנות  למכולת 
התקשרה  שעות  כמה  לאחר  כלשהי.  בוקר  ארוחת 

הבחורה לאביה אשר נבהל מאוד מהסיפור.

מקום  ובכל  במשטרה,  אחיו  את  לחפש  החלטתי 
אפשרי אחר. שלחתי גם שליח לביתו של האח שגר 
בירושלים. הרגשנו שכל העיכובים שהיו עד כה לא 
היו לשווא ובהשגחה מיוחדת מן השמים, ראינו עד 

כמה היתה חשובה הפגישה בינינו עוד בארה“ב.
אצל  גם  דפק  האח  של  בדלתו  שנקש  השליח 
היכן  כלל  ידעו  לא  הם  אך  השכנים שבדלת ממול, 
שלנו  לטענה  שהקשיבו  למשטרה  התקשרנו  הם. 

בסבלנות.
דרכים  תאונת  היתה  שאכן,  התברר  מהרה  עד 
מסיבות  אשר  צעיר  זוג  בה  מעורבים  שהיו  בלילה 
רבה  במהירות  ההפרדה.  בגדר  התנגשו  ברורות  לא 
יצרנו קשר עם בית החולים ומצאנו את הזוג שהיו 
במצב מעורפל אבל טוב יחסית למה שחשבנו, הם 
יכלו להודיע לאף אחד  ולכן לא  איבדו את ההכרה 
את הקורות אותם. הרופאים הסכימו לשחרר אותם 

ברגע שיוכלו לעמוד על הרגליים.
מכן,  לאחר  שעות  עשרים  הגיעו  הבחורה  הורי 
בהם.  שטיפל  הרפואי  הצוות  עם  קשר  על  ושמרו 
הנכונים  המלאכים  היינו  שאנו  הרגישו  ההורים 
שהגיעו בזמן המתאים לשמור על בתם ולדווח להם 

על כל המתרחש.
למחרת בבוקר שוחרר הזוג הפצוע מבית החולים 
והצטרפו לאותם הורים של הבחורה, חזרנו בשמחה 
אינו  שעוזר  שהאדם  הנפלאה  ובהרגשה  ובידידות 

מפסיד.
המשפחה  כל  את  ארחנו  מכן  שלאחר  בשבוע 
לשבת, הזמנו גם את אחד הזוגות הצעירים שלנו, על 
מנת שירגישו כולם בנח ואכן היתה זו שבת נעימה 

ומיוחדת.
ידידות עמוקה התרקמה בינינו ואז גם עלה בדעתנו 
רעיון של הכרות עם נכדי הבכור, שהוא כבר בחור 
מבוגר יחסית ומחכה לזיווגו הנכון. הבחור הינו כליל 
המעלות ובעל סכרת נעורים, דבר שכמובן לא כל כך 

קל בשידוכים.
היותה  משום  בשידוכים  היה  קל  לא  לבחורה  גם 
נוכחנו לראות שהיא מיוחדת במידותיה  צולעת אך 
ומתמודדת יפה מאוד עם הבעיה, דבר שהופך אותה 

למיוחדת עוד יותר.
המכונית  שאלמלא  הנפלא  השידוך  לו  נרקם  כך 
השכורה שנתקעה בדרך לנמל התעופה בחו“ל, קשה 

היה להאמין שהשידוך יצא לפועל.
היום שנים רבות לאחר אותה השתלשלות ענינים, 
אנו מביטים בשמחה על הזוג שהפך ב“ה למשפחה 

נפלאה ומיוחדת למעלה מן המשוער.               
 (האמנתי כי אדבר)

 הלכות מעשר עני                                                         מאת הרה“ג שניאור ז. רווח שליט“א יו“ר המכון למצוות התלויות בארץ
שנת מעשר עני איננה מתחיל בכל הגידולים באותה תקופה, 

אלא היא חלוקה בין סוגי התוצרת החקלאית וכמפורט להלן:
ירקות שנקטפו אחר ר“ה תשע“ד מפרישים מעשר עני.א. 
נלקטו ב.  אולם  בתשע“ד  שמשווקים  מאוסמים  ירקות 

בתשע“ג [כגון תפו“א, גזר, שום ועוד] מפריש מהם מעשר 
שני.

בשנת ג.  שייקטפו  אף  בתשע“ג  שליש  שהביאו  פירות 
תשע“ד מפריש מעשר שני.

פירות שיביאו שליש לאחר ט“ו בשבט תשע“ד [בד“כ החל ד. 
מפרי השסק ואילך], מפריש מעשר עני.

אתרוג שייקטף לאחר ראש השנה של תשע“ד ולפני ט“ו ה. 
בשבט  ט“ו  לאחר  והנקטף  שני.  מעשר  מפריש  בשבט, 

תשע“ד מפריש מעשר עני בלבד.
תשע“ד, ו.  בשבט  ט“ו  לפני  שליש  שהביאו  הדר  פירות 

ונקטפו לאחר ט“ו בשבט תשע“ד, מעיקר הדין, דינם ככל 
פירות האילן, ויש שחששו לדמותם לאתרוג מספק, ועל 

כן מפרישים מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.
קטניות שיביאו שליש לאחר ראש השנה תשע“ד, מפריש ז. 

מעשר עני.
שהביאו ח.  ועוד],  חמניות  חומוס,  [כגון  מאוסמים  קטניות 

נלקטו  אם  אף  שני  מעשר  מפריש  בתשע“ג,  שליש 
בתשע“ד.

חובת הפרשת מעשר עני היא בכל פעם שמפרישים תרומות 
נתינה  חובת  אולם  טבל.   ספק  שהם  מפירות  וגם  ומעשרות 
יוחנן  [= מצוי היה בזמן  ולא בדמאי  ודאי,  נוהגת בטבל  לעני, 
שיש  התקינו  ומ“מ  מעשרין,  היו  הארץ  עמי  שרוב  גדול  כהן 
אולם  כשרות,  עם  קונה  שאדם  הפירות  אלו  ובזמנינו  לעשר, 
הוא מחמיר לעשר שוב מפני חששות כלשהם], שבדמאי יכול 
המפריש לומר לעני הבא ראיה שהירקות אינן מעושרין וטול 

מעשרותיך. 
ללא  היום,  בשווקים  [המצויים  טבל  ספק  שהם  בפירות 
כשרות] יש אומרים שדינו כדין פירות שהם דמאי, ופטור מלתת 
לעני, וכדין מעשר ראשון שפטור מלתת ללוי גם בספק טבל. 
שקיי“ל  כיון  טבל,  בספק  לעני  לתת מעשר  כן  מחמירים  ויש 
”ספק עניים, לחומרא“ ”צדק משלך ותן לו“. ובשלמא בדמאי 
שזו הייתה תקנה מיוחדת חכמים פטרו, אך בספק טבל ובפרט 
לעניים.  ולתת  להחמיר  יש  בימינו,  מעשרים  אינם  ע“ה  שרוב 
וכך כתבתי בספרי ביכורי שדה, ובשו“ת חלקת השדה כרך שני, 
שלענ“ד נראה שראוי להחמיר בזה. ומכיון שבהלוואה מראש 
כשער  עני  עם  לעשות הסכם  יכול  סופה  עד  מתחילת השנה 
הזול, באפשרותו בסכום נמוך כגון 100 ₪ לכל השנה, להפריש 
ולתת לעני מעשר עני מכמות של תוצרת חקלאית יותר מ 1.3 
טון [שזו כמות גדולה יחסית ובממוצע גם למשפחות גדולות], 

וכיון שזה סכום נמוך רצוי לנהוג בחומרא זו.
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שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', מעין ושרה בנות אילה, 
פנחס ואיתמר (תומר) בני אביגיל הי"ו, רחמים בן מונירה הי"ו, יונתן 
בן עופרה ברכה הי"ו.  זרע בר קיימא נתנאל בן חנה ומעין בת סיגלית

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 
שושנה בת אליס עישה תחי', אליס עישה תחי' בת 
תמו, מאיר בן לאה הי''ו. בנימין פימאן בן אירן הי"ו.

מו"ר מרן רבי עובדיה בן גורג'יה זצוק"ל, מוסא בן יחיא ואהרון 
בן יחיא אהפל ז"ל,  יוסף בן שלום ז"ל, מאיר אהרון ז"ל בן עישה 

הי"ו, אליהו בן יצחק, שרה בת לאה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת

חובת הפרשת 
מעשר עני היא בכל 

פעם שמפרישים 
תרומות ומעשרות 

וגם מספק טבל 
לקבלת הסבר על אופן 

ההצטרפות למעשר עני 
וביצוע חוזה הלוואה עם 

עני פנה עוד היום 
לבית המעשר


